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צוק איתן  -חזרה לשגרה?
לאורך כל תקופת מבצע "צוק איתן" פעלו ברוב יישובי עמק המעיינות רכזות
סיוע לאירוח קבוצות ומשפחות מהדרום ,אשר יזמו איבזור של דירות ומבני
ציבור לפי הצורך ,מצאו פתרונות יצירתיים בתוך היישובים ,אספו פרטים
ונתונים ,ענו לטלפונים ,הציעו ,הקשיבו והרגיעו .יעל ברקן דולב -רכזת צעירים
וקליטה בשגרה ,ריכזה את כל הקשר בין כולן במהלך השבועות האחרונים ,וכך
התאפשרה הרחבת המענה לתושבי הדרום .למרות שהיו בקשר רציף ,לא
נפגשו הרכזות פנים אל פנים ,עד השבוע ,כשביום שני האחרון נערך מפגש
רכזות במועצה האזורית ,וסוף סוף הייתה להן הזדמנות להכיר באופן אישי.
במפגש סיפרו הרכזות על ההיערכות היישובית ,על ההתגייסות של כלל
הקהילה ועל רצון האנשים לקחת חלק ,לעשות כל שנדרש ואפשר לרווחת
המתארחים בעמק .הן העלו חוויות מהמפגשים עם תושבי הדרום ,סיפרו על
הפרגון הרב שקיבלו מהאורחים ,על הטיולים בעמק והביקורים באתרי התיירות .כמו כן ,עלו במפגש מסקנות ורעיונות לעתיד
(שלא נצטרך ,)...אשר יובאו כחלק מדיון הסיכום והפקת הלקחים של צוות החירום במועצה.
כל הרכזות הביעו את תחושות הערבות והחוסן בישובים ,ובעיקר גאווה מקומית גדולה ,וכל שנותר לנו הוא להוריד את הכובע
בפני הקהילות האכפתיות בעמק שלנו ,ובמיוחד בפני הרכזות שהתגייסו למשימה באהבה ובמסירות.
לפניכם חלק ממכתבי התודה שהגיעו לעמק:
מ'אור שלום' ליעל ברקן...
ממשפחות מקיבוץ סעד לשדה אליהו..
מקיבוץ כרמיה לגשר...
צעירים בעמק
ביום ה' התקיים במנחמיה כנס מידע והכוונה לצעירי עמק המעיינות ,ביוזמה
משותפת של מיכאל בן-ישי ,נציג מנחמיה במליאת המועצה האזורית (וצעיר
בעצמו); מחלקת צעירים וקליטה במועצה האזורית ,ועמותת "איילים".
הכנס נפתח בשיח עם חברת הכנסת יפעת קריב ,העוסקת מזה שנים רבות
בקידום נושא הצעירים בישראל ,אשר עודדה את הצעירים ללמוד ,ליזום,
ולהגשים את חלומותיהם .רכזת מחלקת הצעירים במועצה הזמינה את צעירי
העמק לראות במחלקה בית ליוזמות והגשמת חלומות בתחומי החברה
והקהילה ,מה שיחזק את תחושת השייכות שלהם ויאפשר להם להשפיע
ולהוביל.
בהמשך נערכו הרצאות מקצועיות בנושאים שונים וביניהם :כלים לכתיבת
קורות חיים והכנה לקראת ראיון עבודה ,כלים לתכנון פיננסי בתקופות
השחרור ,הטיול ,הלימודים ,ואפילו תכנון המשפחה.
מכתב למעסיקים
במקביל למאמצים הגדולים להביא מפעלים חדשים לאזור ,אנו רואים חשיבות עצומה במתן עדיפות ברורה לתושבי המועצה,
להשתלב בתפקידים במפעלים וחברות שפועלים באזור .בפנייה למנהלי המפעלים העלינו את הצורך במתן עדיפות והעסקת
תושבי המועצה במפעלים המקומיים כחלק ממחויבות כולם לטובת הפיתוח הכלכלי והצמחת האזור.
למכתב שנשלח למעסיקים ...

ביטחון והתיישבות
גלעד אלטמן  -עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות ,הגיע אלינו לסיור קצר ביחד עם יואב אריאל מנהל מרחב צפון של
החטיבה להתיישבות .הצגנו בפניו את אתגרי ההתיישבות הוותיקים והחדשים ,בהר ובעמק ואת חשיבות חיזוקם של יישובנו.
העלינו גם את נושא מרכיבי הביטחון והרבש"ים שקוצץ על ידי המשרד בבקשה שיציג את עמדתנו בפני שר הביטחון ויפעל
להחזרת התקנים המלאים.
סבבא בעמק
הערב יסתיים שבוע סבבא בעמק המעיינות.
זו הייתה הזדמנות מצוינת לקיים פעילות משותפת אשר החלה כבר בשנה שעברה ביוזמת גיל עוז ומח' התרבות של המועצה,
אשר חשפה את נפלאות העמק לנכדים מבחוץ וגם לאלה מהעמק .גם לסבים -התאפשרה פעילות אטרקטיבית עם הנכדים
בעלות מינימאלית ,בתחומי עניין שונים ,והיצע עשיר ומגוון של טבע ,נוף ואנשים מוכשרים אשר הדריכו את הפעילות .לצוות
הפעיל שהכין את התכנית המיוחדת הצטרפו סבתות נמרצות אשר תרמו מכישוריהן שלהן ,יזמו וליוו את הפעילות.
במהלך השבוע בילו הסבים והנכדים בפארק המעיינות היפהפה ,יצאו למסע בעקבות מסתרי הלבוש הקדום באזור שדה
אליהו ושחזרו את האופנה הקדומה במחסן התחפושות בישוב ,טיילו בלילה באזור כפר רופין והערב 'יוצרים בעוז'  -מסיימים את
השבוע בפעילות יצירה והפעלות בגיל עוז.
לסרטון שבוע סבבא...

שבת שלום !
יורם קרין,
ראש המועצה

